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Téma jednání: Zápis z 20. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 

Datum konání: 13. 5. 2015 

Místo konání: Brtnice 

 

Přítomni: Ing. Anna Batulková, Ing. František Beckert, Mgr. Václav Božek, CSc., Mgr. Bc. 

Eliška Drnovská, Ing. Pavel Fišer, Ph.D., Ing. Šárka Fojtíková, Petra Gabrišová, Ing. arch. 

Milana Grauová, Ing. Šárka Hadererová, Ing. Bc. Martin Hyský, Jaromír Hron, Ing. Bc. Jan 

Jež, Ing. Jaromír Kalina, Mgr. Petr Kostík, Ing. Jiří Knetl, Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. Tomáš 

Prchal, Mgr. Alena Štěrbová, Mgr. Petr Tlustoš, Mgr. Marta Valešová, MBA, Marta 

Vencovská, Ing. Radek Žižka 

 

Omluveni: Ing. Jan Vitula, Vladimír Měrka, Mgr. Iva Zlatušková     

 

Hosté: Ing. Klára Droznová, Ing. Jitka Procházková, Mgr. Radek Řeřicha, Josef Schwarz 

 

Program zasedání: 

 

10.16 hod. zahájení 20. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 

1. Schválení ověřovatelů zápisu  

2. Schválení programu 20. zasedání Monitorovacího výboru 

3. Schválení zápisu z 19. zasedání Monitorovacího výboru  

4. Výroční zpráva za rok 2014 a Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod  

5. Informace o pokroku IPRM  

6. Strategické projekty v cestovním ruchu  

7. Informativní zpráva o řízení rizik  

8. Výroční kontrolní zpráva a výsledky provedených auditů  

9. Plán Technické pomoci 2015  

10. Komunikační plán 2015  

11. Informace o výsledcích evaluačních aktivit ROP Jihovýchod v roce 2014  

12. Administrace ROP JV po roce 2015, informace o přípravě programového období 

2014-2020  

13. Různé, diskuze 
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Průběh zasedání: 

 

20. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV zahájil Z. Pavlík v 10:16, přivítal přítomné členy 

a hosty a sdělil jména omluvených členů. Zároveň uvedl počet přítomných členů 

Monitorovacího výboru a sdělil, že výbor je usnášeníschopný. Zapisovatelem byla určen 

Věra Sekerová ze sekretariátu MV ROP JV z ÚRR JV. 

 

 

 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 

Z. Pavlík navrhl jako ověřovatele zápisu pana J. Kalinu a V. Božka, kteří nominaci přijali. 

 

Podklad: MV-20-01 

 

Usnesení č. 001/MV20/15:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 ověřovatele zápisu  20. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 

     1. ověřovatel Ing. Jaromír Kalina 

     2. ověřovatel Mgr. Václav Božek, CSc. 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

2. Schválení programu 20. Zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 

Z. Pavlík sdělil, že program obsahuje 13 bodů a vyzval přítomné k případnému  doplnění 

nebo úpravě programu. Žádné připomínky k programu nebyly vzneseny. 

 

Podklad:  MV-20-02-pril-1 

 

Usnesení č. 002/MV20/15:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 program 20. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu 

Jihovýchod dle materiálu MV-20-02-pril-1 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 
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3. Schválení zápisu z 19. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 

Prezentoval Z. Pavlík. Informoval, že k zápisu byla vznesena připomínka ze strany 

zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj, která byla do zápisu zapracována. Zápis byl 

upraven dle požadavku, ověřen a v této podobě byl všem členům MV ROP JV rozeslán.  

 

Podklad: MV-20-03-pril-1 

 

Usnesení č. 003/MV20/15:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 zápis z 19. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod dle materiálu MV-20-

03-pril-1 

     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

4.  Výroční zpráva za rok 2014 a Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod  

Z. Pavlík informoval členy o zaslaných připomínkách k výroční zprávě ze strany MMR, PCO 

a EK a o vypořádání těchto připomínek. Z. Pavlík požádal o prezentaci V. Jaroše. 

 

V. Jaroš na úvod uvedl, že vzhledem k podobnosti údajů byly tentokrát spojeny ke 

společnému projednání body Výroční zpráva a Zpráva o realizace. Následně sdělil, že 

program čekají poslední certifikace v souhrnné výši 6 mld. Kč. Informoval rovněž, že ROP 

Jihovýchod zavedl klíčové indikátory výkonu – proplacení částky 1,5 mld. do 30. 6. 2015  a 

1,6 mld. do 31. 12. 2015. Zdůraznil, že objem finančních prostředků proplacených na účet 

příjemců je aktuálně vysoce sledovaným ukazatelem. V současné době je objem 

proplacených prostředků  o 243 milionů Kč pod interně nastaveným cílem proplácení. V. 

Jaroš vysvětlil, že tato skutečnost je způsobena nižším počtem příchozích žádostí o platbu, 

než kolik bylo očekáváno. V. Jaroš dále okomentoval graf jednotlivých plánů žádostí o platbu 

až do konce března 2016 a pohovořil o opatřeních chystajících se na konec programového 

období, která by měla zajistit dočerpání celého programu.  

 

V. Jaroš prezentoval klíčové ukazatele výkonu, popsal řešení nenaplnění dvou indikátorů 

(počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu a indikátor týkající se 

technické pomoci - semináře se zahraniční účastí), dodržování plnění pravidla n+2 a podotkl, 

že vypočtený odhad víceleté chybovosti pro ROP Jihovýchod je pod 2% a nedojde tedy ke 

krácení programu.  
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Dále byly zmíněny významné milníky ROP Jihovýchod, jakými bylo např. schválení revize 

programu ze strany EK, splnění limitu pravidla n+3/n+2 pro rok 2015 na 90% k 20. 3. 2015 

nebo překročení hranice 13 mld. Kč proplacených prostředků. Ze zajímavých údajů byla 

vyzdvihnuta čísla ohledně nízké fluktuace a nemocnosti a byly zmíněny problémové projekty, 

u kterých se vymáhají pohledávky v objemu 15,7 mil. Kč. Jako poslední zajímavost byl 

zmíněn projekt Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy v Jihlavě, který získal 

ocenění Nejlepší investice soutěže TOP INVEST 2013. V. Jaroš dále uvedl počty projektů za 

program a stav čerpání ROP JV k datu 20. 3. 2015. Dále byly komentovány stavy čerpání, 

věcné pokroky a ukázky projektů za jednotlivé prioritní osy.  

 

Z. Pavlík vyzval k doplnění, nikdo žádnou připomínku nevznesl.  

 

Podklad: MV-20-04, MV-20-04-pril-1, 20–04–pril–2 

Usnesení č. 004/MV20/15:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje: 

 Výroční zprávu ROP Jihovýchod za rok 2014 dle materiálu MV-20-04-pril-1 

 

Usnesení č. 005/MV20/15: 
 

Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí: 

 Zprávu o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod dle materiálu MV–

20–04–pril–2 

      

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

5. Informace o pokroku IPRM  

Z. Pavlík předal slovo J. Kalinovi. J. Kalina představil IPRM města Jihlavy, kdy nejdříve 

informoval o nově dokončených projektech v období realizace listopad 2014 – duben 2015. 

Dále představil projekty IPRM, které jsou v realizaci a připravované projektové záměry IPRM 

města Jihlavy. Na závěr J. Kalina zmínil i výhled pro období 2014 – 2020, kdy je připravován 

nový strategický dokument Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ). Z. Pavlík vyzval ostatní k 

doplnění ohledně IPRM Jihlavy, nikdo žádné připomínky ani dotazy nevznesl. Bylo předáno 

slovo R. Řeřichovi.  

 

R. Řeřicha na úvod členy seznámil s přehledem čerpání finančních prostředků k 20. 4. 2015 

a s přehledem projektů za jednotlivé IPRM města Brna. Dále byly uvedeny nově zařazené 
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projekty do poslední výzvy týkající se IPRM II s realizací do 30. 9. 2015 a velké projekty 

např. Zelný trh a Areál dopravní výchovy. Na závěr byla prezentována Integrovaná strategie 

rozvoje města Brna pro další programové období. 

  

Z. Pavlík poděkoval za prezentaci a vyzval ostatní k doplnění k tomuto bodu. Nikdo žádné 

doplnění k bodu neuvedl.   

 

Podklad: MV-20-05, MV-20-05-pril-1, MV-20-05-pril-2 

Usnesení č. 006/MV20/15:  

 

Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí: 

 zprávu o průběhu a realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst Jihlavy a Brna dle 
materiálů MV-20-05, MV-20-05-pril-1 a MV-20-05-pril-2. 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

6. Strategické projekty v cestovním ruchu  

Prezentovala E. Šteflová. Krátce zmínila pokrok strategických projektů v jednotlivých letech 

od roku 2008 a seznámila přítomné s aktuálním stavem strategických projektů ROP JV 

v tomto pořadí: 

 

 Lázeňská zóna Lednice – doplnění infrastruktury; 

 Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura; 

 Výstavba komplexu Moravia THERMAL; 

 Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozici; 

 Centrum zelených vědomostí, Bystřice nad Pernštejnem. 

 

Z. Pavlík vyzval ostatní k doplnění. M. Valešová si vzala slovo a vrátila se ještě 

k prezentacím projektů IPRM Jihlavy a Brna. Vyzdvihla úspěšnou realizaci IPRM v obou 

městech a jejich přínos ke zvýšení atraktivity veřejných prostor pro obyvatele. Na závěr 

poděkovala zástupcům obou měst za zodpovědný přístup k realizaci projektů. J. Schwarz 

poděkoval M. Valešové za zpětné ohlédnutí k projektů IPRM a podotkl, že Evropská Komise 

chce využít příklady úspěšných projektů ke srovnání s ostatními státy Evropské Unie. P. 

Tlustoš si vzal slovo a doporučil návštěvu Centra zelených vědomostí a s ním spojené 

výstavy.  

 

Z. Pavlík ukončil rozpravu a přešel ke schválení usnesení k tomuto bodu.  
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Podklad: MV-20-06, MV-20-06-pril-1 

Usnesení č. 007/MV20/15:  

 

Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí: 

 informaci o aktuálním stavu projektů v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina v rámci 
tzv. strategické výzvy v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch dle 
materiálů MV-20-06 a MV-20-06-pril-1. 

     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

7. Informativní zpráva o řízení rizik  

Prezentovala S. Staníková. Představila pět rizik (z celkem 97 identifikovaných), která jsou 

v tuto chvíli Úřadem Regionální rady vyhodnocena jako kritická a mohou ohrozit 

implementaci ROP JV a také opatření, která byla přijata v rámci řízení těchto rizik:  

 Ohrožení úspěšného ukončení ROP JV z důvodu fluktuace zaměstnanců (odchod 

zkušených pracovníků); 

 Kumulace administrativních činností na konec roku 2015; 

 Neexistující podmínky pro podávání projektů Technické pomoci do OPTP pro rok 

2016; 

 Nezajištění finančních prostředků na financování projektů ROP JV po roce 2015. 

 Nezajištění finančních prostředků na provoz RR po roce 2015; 

 

Dále S. Staníková informovala o vývoji u nejvíce rizikových projektů financovaných z ROP 

JV. 

 

P. Fišer vznesl dotaz ohledně dostatečného personálního zajištění Regionální rady 

vzhledem k době udržitelnosti projektů, kdy může docházet k insolvencím a různým 

majetkovým změnám a je potřeba řešit nesrovnalosti. S. Staníková odpověděla, že v rámci 

vyhodnocení riziko nedodržení doby udržitelnosti projektů nespadá do kategorie kritických, s 

funkčnost projektů i v rámci udržitelnosti má Regionální rada doposud dobré zkušenosti. 

Personální kapacita je řešena v rámci rizika Ohrožení úspěšného ukončení ROP JV z 

důvodu fluktuace zaměstnanců. M. Valešová doplnila, že od okamžiku, kdy bylo rozhodnuto, 

že Regionální rady nebudou pokračovat v novém programovém období, byl sestaven plán 

odchodu zaměstnanců a je od počátku nastavena komunikace s MMR. V rámci personálního 

zajištění byly provedeny individuální rozhovory s každým zaměstnancem a jsou dohodnuté 

postupné odchody naplánované do března 2016 a pak dále až do roku 2023. Probíhají 
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jednání s ministerstvy ve věci spolupráce při přípravě potřebné dokumentace u programu 

Technická pomoc II.  

 

Š. Fojtíková doplnila informace k monitorovacímu systému a vysvětlila, že jeho audit není 

blokační pro schválení programu Technické pomoci a předpokládá, že v květnu bude 

program zaslán do Evropské Komise. Řídící orgán tohoto programu připravuje avíza ohledně 

výzev, příruček a způsobilých výdajů a od podzimu se budou moci předkládat projektové 

žádosti. Š. Fojtíková sdělila, že věří, že již na příštím Monitorovacím výboru budou rizika, 

která byla přednesena mít menší závažnost.   

 

Podklad: MV-20-07, MV-20-07-pril-1 

Usnesení č. 008/MV20/15:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Informativní zpráva o řízení rizik dle materiálu č. MV-20-07-pril-1. 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

8. Výroční kontrolní zpráva a výsledky provedených auditů  

S. Staníková informovala, že pro období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014 byly vykonány dva 

audity systému a dva další audity systému byly rovněž zahájeny. Žádný z dokončených 

systémových auditů nezjistil systémové nedostatky ani žádné neoprávněné výdaje. Audit 
potvrdil, že klíčové požadavky na systém ROP JV jsou plněny, systém funguje dobře, jsou 
třeba určitá zlepšení. Předmětem auditů operací byly způsobilé výdaje ROP Jihovýchod, 
které byly certifikované v roce 2013. Vybraný vzorek, u nějž byl proveden audit, představoval 
65 % z certifikovaných výdajů. Na základě výsledků auditů systémů a auditů operací vydal 
Auditní orgán stanovisko bez výhrad a Výroční kontrolní zpráva byla tímto přijata.  
 

S. Staníková uvedla audity a kontroly pro období, které následovalo po uzavření Výroční 
kontrolní zprávy (do 20. 3. 2015) v následující struktuře: 

 Interní audity 

 Audity Auditního orgánu MF ČR 

 Audity Evropského účetního dvora 2010 

 Horizontální audit EK  

 Přezkum hospodaření Regionální rady 

 MMR - Veřejnosprávní kontrola na místě 
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Podklad: MV-20-08, MV-20-08-pril-1, MV-20-08-pril-2 

Usnesení č. 009/MV20/15 

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí  

 Výroční kontrolní zprávu pro období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014 dle materiálu MV–
20–08–pril-1. 
 

Usnesení č. 010/MV20/15 
 
Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí 

 zprávu o provedených kontrolách a auditech dle materiálů MV-20-08 a MV-20-08-pril-
2. 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

9. Plán Technické pomoci 2015  

K. Kurková představila Plán technické pomoci na rok 2015 v následujících projektech:  

 v oblasti podpory 4.1 – pro projekt s reg. číslem: CZ.1.11/4.1.00/04.00871 „Aktivity 

spojené s realizací a řízením ROP JV“ v celkových výdajích ve výši 100 674 500 Kč; 

 v oblasti podpory 4.2 – pro projekt s reg. číslem: CZ.1.11/4.2.00/04.00870 „Podpora 

absorpční kapacity ROP Jihovýchod v letech 2009–2015“ v celkových výdajích ve 

výši 9 256 000 Kč.  

Z. Pavlík otevřel rozpravu k tomuto bodu. P. Fišer podotkl, že Jihomoravský kraj se 

připravuje na nové programové období a snaží se přinášet potenciálním žadatelům aktuální 

informace k novému programovému období. P. Tlustoš sdělil, že účast na seminářích 

ohledně nového programového období i odezva kraje Vysočiny je velká a i ambice pro 

navýšení absorpční kapacity je veliká.  

  

Podklad: MV-20-09-pril-1 

Usnesení č. 011/MV20/15:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Plán Technické pomoci pro rok 2015 dle materiálu MV–20–09–pril–1. 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 
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10. Komunikační plán 2015  

K. Kurková představila komunikační cíle a komunikační témata pro rok 2015. Mezi hlavní 

komunikační sdělení pro rok 2015 patří: Pomáháme kvalitním projektům rozvíjet jižní Moravu 

a Vysočinu. Dále seznámila členy s kampaní, která se bude ubírat cestou úspěšně 

realizovaných projektů, cestou veřejných akcí a přes nová média, která jsou přijatelná pro 

širokou veřejnost.  

M. Valešová pozvala členy výboru na Výroční konferenci 2015 a na společenský večer 

konaný u příležitosti 9. výročí založení Regionální rady Jihovýchod. Obě akcebudou probíhat 

10. června 2015 v Brně.  

Podklad: MV-20-10, MV-20-10-pril-1, MV–20–10–pril-2 

Usnesení č. 012/MV20/15:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Komunikační plán 2015 dle materiálů MV–20–10–pril-1 a MV–20–10–pril-2. 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

11. Informace o výsledcích evaluačních aktivit ROP Jihovýchod v roce 2014 

Prezentoval V. Šeďa, představil výsledky interně zpracovaných evaluací v roce 2014: 

 Výroční zpráva za rok 2013; 

 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod.  

Externě byla zpracována: 

 Evaluace Monitoring návštěvnosti cyklistických stezek spolufinancovaných z ROP 

JV; 

 Evaluace dopadů Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na 

vymezených územích.  

V. Šeďa na závěr informoval o Velké Evaluaci dopadů za celé programové období 2007 - 

2013, která bude dokončena v prosinci 2015.  

P. Fišer poprosil o doplnění, kterých dvou vymezených území obcí s rozšířenou působností 

se Evaluace dopadu týkala. V. Šeďa odpověděl, že se jednalo o Pohořelice a Třebíč.  
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Podklad: MV-20-11, MV-20-11-pril-1, MV-20-11-pril-2 

Usnesení č. 013/MV20/15:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 informace o výsledcích evaluačních aktivit ROP Jihovýchod v roce 2014, dle 

materiálů MV–20–11–pril-1 a MV–20–11–pril-2 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

12. Administrace ROP JV po roce 2015, informace o přípravě programového období 

2014-2020 

Prezentovala M. Valešová, informovala o procesu ukončování ROP JV a přípravách  nového 

programové období. V procesu ukončování ROP JV zdůraznila jako klíčový okamžik březen 

2017, kdy bude Evropské komisi předložena Závěrečná zpráva o provádění programu. 

V novém programovém období budou současné Regionální operační programy nahrazeny 

jedním Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), kde řídícím orgánem je 

MMR ČR a implementace bude probíhat přes Centra pro regionální rozvoj v jednotlivých 

krajských městech. V rámci prezentace byly dále představeny jednotlivé aktivity 

podporované v rámci IROP a integrované přístupy uplatňované v novém programovém 

období. M. Valešová rovněž seznámila účastníky se strukturou platforem Národní stálé 

konference a Regionální stálé konference, které by měly zajistit územní dimenzi u nových 

operačních programů.  

M. Valešová vyzvala ostatní k dotazům. A. Štěrbová zmínila, že sleduje stav schvalování 

operačních programů a zeptala se na oprávněnost obav ohledně budoucího programového 

období s ohledem na centralizaci ze strany řídících orgánů. M. Valešová odpověděla, že 

ministerstva jako řídící orgány se v současnosti snaží připravit programy tak, aby byly 

kompletní ke schválení Komisí a otázka územní dimenze je z tohoto důvodu nyní druhotnou 

záležitostí. Podotkla rovněž, že regionální akční plány teprve budou schváleny ve vládě k 30. 

6. 2015 a poděkovala při této příležitosti prostřednictvím Š. Fojtíkové Ministerstvu pro místní 

rozvoj za aktivní spolupráci při jejich přípravě. 

P. Fišer podotkl, že za Jihomoravský kraj již regionální akční plán existuje a je připraven na 

projednání na Regionální stálé konferenci. Vysvětlil, že se jedná o seznam aktivit, kterým 

jsou přiřazeny finanční prostředky a témata vzhledem k územím, kde se připravují.  

J. Kalina poděkoval za pozitivní hodnocení činnosti města Jihlavy a ocenil rovněž 

profesionální přístup k personální otázce na ROP Jihovýchod. K novému programovému 
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období podotkl, že zatím není zřetelné, kdy budou vyhlášeny první výzvy, jak budou 

administrovány, kdy začne fungovat CRR pro Kraj Vysočina a kdy vůbec začne 

programovací období 2014+. Vyjádřil přesvědčení, že se tak stane co nejdříve. 

P. Tlustoš vyjádřil svoje přání, aby byl na MMR akcentován krajský rozměr a byly využity 

veškeré intervence na to, aby se co nejvíce eliminovaly decentralizované tendence a 

poprosil o silnější pomoc právě ze strany MMR jako koordinačního řídícího orgánu v této 

problematice. 

Š. Fojtíková potvrdila, že také chce, aby investice byly realizovány kvalitně a v územích, kde 

jsou potřeba. MMR ČR bojuje, aby resorty vyhlašovaly i specifické výzvy na konkrétní 

integrované nástroje a chtějí v této aktivitě pokračovat dál. Š. Fojtíková dále apelovala na to, 

aby byly projekty připravené dopředu i místě vzhledem k alokaci a absorpční kapacitě. P. 

Tlustoš opět zdůraznil, že potřebují motivační i hybný prvek pro region a poděkoval za 

ujištění a nabídl pomoc v rámci intervence na řídící orgány.  

 

Podklad: MV-20-12, MV-20-12-pril-1 

Usnesení č. 014/MV20/15:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 informace o administraci ROP JV po roce 2015 a o přípravě programového období 

2014–2020 dle materiálu MV-20-12-pril1 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

13. Různé, diskuze 

Z. Pavlík poděkoval všem zúčastněným a opět vyzval k návštěvě konference „Plavba v moři 

dotací“ i společenského večera ve hvězdárně. Vyjádřil rovněž politování nad nevyužitím 

vzdělaných odborníků, kteří na ROP Jihovýchod prošli praxí, v budoucím programovém 

období.  

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 12:40. 
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Bc. Zdeněk Pavlík 

předseda Monitorovacího výboru  

ROP Jihovýchod 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

    

Ing. Jaromír Kalina    

 

Mgr. Václav Božek, CSc. 


